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   Az idei évben a szárszói felújítás miatt Gárdonyban a református gyülekezeti házban töltöttünk el két 
napot.  
   Péntek délután indultunk 2 busszal, a református egyházkerület és az SDG buszaival. Sajnos presbiter 
társaink közül többen nem tudtak eljönni beteg hozzátartozóik miatt, illetve munkabeosztásuk miatt. 
Már az is nagyon jó volt, hogy együtt utaztunk, beszélgettünk, ráhangolódtunk az előttünk álló vidám – 
komoly napokra. 
   Érkezés után elhelyezkedtünk a szobákban. 7 órakor a „ki mit hozott, azt esszük” jegyében gazdagon 
megterített asztalhoz ülve, imádsággal köszöntük meg Istentől megáldott életünket, és ételünket.   
   Vacsora után áhítat, majd az első, játékos beszélgetés következett. Idén ugyanúgy, mint tavaly Rami 
Malik volt a trénerünk. Ennek a tréningnek, bár kifejezetten könnyed, játékos hangulata van, nagyon 
komoly tanulás a célja: hogyan tehetjük hatékonyabbá az együttműködésünket, szeretettelibbé 
kapcsolatunkat. Az idei tréning témái: az együttműködés fejlesztése, készségfejlesztés, 
konfliktuskezelés.  
   Az első megbeszélés után még együtt maradtunk, vidám beszélgetés, majd közös dicsőítés 
következett. Végül ki- ki, elfáradása idejében visszavonult aludni. 
Szombat reggel áhítattal kezdtük a napot, majd reggeliztünk, és 9 órakor végre indult a „komoly” 
munkálkodás. Első feladatunk az volt, hogy mindenki kapott 1 vagy két kis  
 
képet, amit csak ő láthatott. Ebből kellett kiraknunk egy puzzle-t, mégpedig úgy, hogy a kis képeknek 
látszólag semmi értelme nem volt, s a bennük lévő információk sokasága sem könnyítette meg a 
dolgunkat. De megoldottuk! Ennek a feladatnak az üzenete pontosan az, hogy osszuk meg a 
rendelkezésünkre álló információkat, bármilyen kevés is az. Mivel rövid idő állt rendelkezésre, fontos 
volt a gyors, és rendezett megbeszélés. Ennél a feladatnál még lelkesen egymás szavába vágva nem 
türtőztettük magunkat, s bizony a halkabb szavú társaink nehezebben jutottak szóhoz.  
   Második megbeszélésünk az idő-gazdálkodás kérdésével foglalkozott. Mivel ebben az évben, és a 
jövő évben még rengeteg tennivalónk lesz a templom felújítás és az új közösségi ház megépítése 
kapcsán, ennek a kérdésnek kiemelt jelentősége van. 
   Ebéd után újabb feladat következett: mindenki kapott egy számot, amit a többiek nem ismertek, majd 
bekötött szemmel kellett beszéd nélkül megértetnünk egymással, hogy kinek kisebb, kinek nagyobb a 
száma, és ennek megfelelően sorba rendeződni. Először megalkottuk a stratégiát, hogy miként 
kommunikáljunk, majd remekül meg is oldottuk a feladatot. Erről Rami videót készített, amin 
megnézhettük, hogy milyenek vagyunk, amikor vaksin tapogatózva keressük a helyünket.  
   Végül, a feladatok zárásaként kitöltöttünk egy önismereti kérdőívet, ami önmagunknak is 
tanulságosan mutatta meg, milyenek is vagyunk együttműködésben, munka kapcsolatainkban.   
   Nagyon sokat tanultunk ezekből a vidám gyakorlatokból, reméljük, a további együtt 
munkálkodásunkban is gyümölcsöztetni tudjuk majd mindezt. 
   Vacsora után elbúcsúztunk Ramitól, de egymástól még nem, ez az este is vidám beszélgetéssel, és 
közös dicsőítéssel zárult.  



   Vasárnap áhítat és reggeli után komoly presbiteri feladatainkról tartottunk megbeszélést, majd részt 
vettünk az istentiszteleten.  
   Bár még szívesen együtt maradtunk volna, ideje volt búcsút venni egymástól. Mindannyian 
feltöltődött szívvel tértünk haza. 
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